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LAMA MOVIE
Zapraszamy do skorzystania z naszej
zimowej oferty dla szkół i przedszkoli
z Kinem Meduza. Jest to połączenie
projekcji filmowych z tematycznymi
warsztatami plastycznymi. Zajęcia
odbywają się w godzinach 8-16 w dni
robocze w Kinie Meduza (ul. Oleska 45,
Opole). Istnieje również możliwość
zorganizowania specjalnego pokazu

Na ekranie do zobaczenia m.in.:
absolutne hity tegorocznego festiwalu
Kino Dzieci „Jak ocalić smoka” i „Moje
życie to cyrk”, a także przedpremierowo
„Nawet myszy idą do nieba”! Nie
zabraknie detektywistycznych zagadek
Lassego i Mai oraz pełnych oprószonych
śniegiem przygód Klary Muu i dzieci z
Bullerbyn i Wikinga Tappiego!

wyjazdowego (szczegółowe informacje
w biurze Kina Meduza). Koszt

KOORDYNATORZY:

uczestnictwa to 20 zł od osoby.

Rafał Mościcki - 515 750 778

Zapraszamy do kontaktu!

Marta Wacławczyk - 512 239 076
opolskielamy@gmail.com

HITY KINA DZIECI
NAWET MYSZY IDĄ DO
NIEBA 6+
Historia dwóch śmiertelnych wrogów –
małej myszki Czmyszki i lisa Rudeusza,
którzy w wyniku nieszczęśliwego wypadku
spotykają się w niebie dla zwierząt. Tracą
swoje naturalne instynkty i z czasem stają
się najlepszymi przyjaciółmi. Razem
wyruszają w podróż, by nie tylko odnaleźć
tatę myszki, ale przede wszystkim by
odnaleźć siebie i zmierzyć się z własnymi
słabościami. Film opowiada o nadziei,
miłości i odwadze. To historia przyjaźni,
która z pozoru wydaje się być niemożliwa.

ELLA BELLA BINGO 4+
Ella to przebojowa 5-latka, która ma niespożytą
energię, a swoimi pomysłami zaraża wszystkich
wokół. Kiedy postanawia zorganizować lokalny
konkurs talentów, znajduje mnóstwo chętnych, a
sama chce zaprezentować magiczne sztuczki w
duecie z Henrym, swoim najlepszym
przyjacielem. Pech chce, że do miasteczka
wprowadza się Johnny, który ma mnóstwo
gadżetów, w tym fantastyczny rower, więc od
razu wzbudza zainteresowanie pozostałych
dzieci. Zamiast bawić się i trenować z Ellą, Henry
spędza coraz więcej czasu z nowym kolegą. W
końcu dochodzi do pierwszej kłótni między
przyjaciółmi, którzy nigdy dotąd się nie
sprzeczali... Czy przyjaźń Elli i Henry’ego
przetrwa tę próbę?

MIRAI 6+
Życie czteroletniego Kuna wywraca się do
góry nogami za sprawą pojawienia się na
świecie jego siostry Mirai. Dziewczynka
szybko zdobywa serca całej rodziny, przez
co chłopiec staje się bardzo zazdrosny.
Pewnego dnia Kun niespodziewanie
spotyka w ogrodzie dziwnych gości z
przeszłości i przyszłości – w tym swoją
siostrę Mirai w nastoletnim wydaniu. Kun i
dziewczyna wyruszają w podróż w czasie i
przestrzeni, odkrywając niesamowitą
historię swojej rodziny.

ŚNIEŻNE PRZYGODY
SZYBCY I ŚNIEŻNI 6+
Trwają przygotowania do corocznego
wyścigu saneczkowego. Frankie, nieco
szalony naukowiec, obmyśla koncepcję
pojazdu, który ma zapewnić
zwycięstwo jego drużynie. Kiedy
maszyna niespodziewanie rozpada się
tuż przed linią mety, nikt nie może
uwierzyć, że stały za tym błędy w
konstrukcji.

GWIAZDKA KLARY MUU 4+
EKlara Muu zamierza spędzić pierwsze
święta na farmie swojego ojca, odkrywa
jednak że nie przywiązuje on wagi do
zwyczajów i obrzędów świątecznych.
Z pomocą Elfa Klara wprowadza w
Cattle Hill świąteczny nastrój, który
udziela się wszystkim.

JAK OCALIĆ SMOKA 6+
W sennym miasteczku trwają
przygotowania do Świąt. Wszyscy
pochłonięci są przystrajaniem choinek
i pieczeniem ciast. Wyjątkiem jest
tajemnicza Sara, która nie ma gdzie
mieszkać, wkrada się do pustych
domów, szukając jedzenia i ciepła.
Kiedy nakrywa ją niezdarny
Mortimer, a przez okno piwnicy
wpada pokryty zielonymi łuskami
smok, wszystko wywraca się do góry
nogami.

MŁODZI DETEKTYWI
BIURO
DETEKTYWISTYCZNE
LASSEGO I MAI. RABUŚ Z
POCIĄGU 6+
Na młodych detektywów znowu
czekają nie lada wyzwania! Tym razem
Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai
stanie przed trudnym zadaniem
pojmania rabusia pociągów. Czy uda im
się rozwikłać zagadkę przed kolejną
kradzieżą, mimo że ich Biuro zostaje
zamknięte?

BIURO DETEKTYWISTYCZNE
LASSEGO I MAI. PIERWSZA
TAJEMNICA 6+
Pierwsze zlecenie dla
Detektywistycznego Biura Lassego i
Mai! Przed rozpoczęciem ważnego
konkursu, w szkole w Valleby, znika
cenna nagroda. Czy dzieciom uda się ją
odnaleźć?

OPERACJA MUMIA 6+
Biuro Detektywistyczne nr 2
prowadzi nowe śledztwo! Tiril i
Oliver po raz kolejny mierzą się z
niecodzienną zagadką. Czy
pomysłowym śledczym uda się
rozwikłać tajemnicę klątwy faraona
przed otwarciem nowej wystawy w
muzeum?

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE
FRITZI – PRZYJAŹŃ BEZ
GRANIC 9+
Lato 1989. Niemcy podzielone są na
dwie części. Dwunastoletnia Fritzi
tęskni za przyjaciółką, która przebywa
na zachodzie kraju. Dziewczyna już
wkrótce przekona się czym jest
pokojowa rewolucja oraz siła lojalności.

SŁYNNY NAJAZD
NIEDŹWIEDZI NA SYCYLIĘ
7+
Dawno, dawno temu, kiedy Sycylię
zamieszkiwały dostojne niedźwiedzie…
to klasyczny początek przewrotnej i
intrygującej animowanej baśni o
istnieniu odmiennych od siebie
światów, poszukiwaniu tożsamości oraz
potędze miłości i władzy.

MOJE ŻYCIE TO CYRK 9+
Laura chce żyć jak zwyczajna
nastolatka. To jednak nie takie łatwe,
kiedy u boku ma się tatę będącego
zakręconym artystą. Czy nietypowej
rodzinie uda się odnaleźć wspólny
język i stawić czoła nowym
wyzwaniom?

POLSKIE ANIMACJE

BASIA 4+
Basia to wyjątkowo rezolutna 5latka, dobrze znana wielbicielom
książek Zofii Staneckiej i Marianny
Oklejak. Każdy odcinek uczy dzieci
czegoś o dorosłych, ale i dorosłych
czegoś o dzieciach.

JAKUB, MIMMI I GADAJĄCE
PSY 9+
Jakub i Mimmi to para kuzynów,
którzy niezbyt się lubią. Wkrótce
jednak pojawia się szansa, by to
zmienić. Dzieci zaprzyjaźniają się z
gangiem gadających psów. Przed
nimi bardzo ważne wyzwanie…

WIKING TAPPI 4+
Wiking Tappi to seria opowieści o
dzielnym, dobrodusznym wikingu i
jego przyjaciołach, które dzieją się w
magicznym świecie rodem z folkloru
skandynawskiego. Obok Tappiego i
jego nieodłącznego druha, psotnego
renifera Chichotka, widz ma okazję
poznać chociażby wiedźmę
Skrzypichę, trolla Gburka, elfkę
Świetliczkę, kruka Paplaka, a ponadto
smoki, olbrzymy, skrzaty i wiele
innych baśniowych postaci.

KLASYKA KINA DZIECI

DZIECI Z BULLERBYN 6+
Bullerbyn to maleńka wioska w Szwecji
składająca się tylko z trzech zagród.
Mieszka tam sześcioro dzieci, które
dzięki swojej pomysłowości przeżywają
na co dzień niesamowite przygody i
nigdy się nie nudzą. Każde z nich ma
głowę pełną niezwykłych pomysłów na
to, jak spędzić wakacje w Bullerbyn –
najmniejszej i najsłynniejszej wiosce na
świecie. Film jest ekranizacją powieści
A. Lindgren o tym samym tytule.

NOWE PRZYGODY DZIECI Z
BULLERBYN 6+
Kolejne przygody mieszkańców Zagrody
Północnej, Środkowej i Południowej. Po
wakacjach Lisa, Britta, Anna, Olle, Lasse
i Bosse wracają do szkoły. Wielkimi
krokami zbliża się zima i święta, które
w Bullerbyn zawsze są wyjątkowe i
warto czekać na nie cały rok. Jak
będzie wyglądało oczekiwanie na zimę?
Jakie wspaniałe przygody spotkają
małych bohaterów tym razem?

PRZEDPREMIERA

DZIKI ZACHÓD CALAMITY
JANE 9 +
Martha Jane to nieustraszona dwunastolatka, która przez życie najchętniej
puściłaby się galopem. Jest silna, odważna i… jest dziewczyną, co w czasach
Dzikiego Zachodu oznacza jedno: przygody nie są dla niej. Ale właściwie,
kto tak powiedział?
Kiedy Martha Jane z rodziną i innymi osadnikami wyrusza w podróż przez
Amerykę, nawet nie przypuszcza, ile nowych przeżyć ma przed sobą. Na
razie jednak dni upływają jej na opiece nad rodzeństwem. Dopiero
niespodziewany wypadek na drodze, zmienia bieg zdarzeń: ktoś musi
zastąpić tatę Marthy Jane w prowadzeniu powozu. W sekrecie przed innymi,
dziewczynka uczy się posługiwać lassem i trenuje jazdę konną, co nie
wszystkim się podoba. Kiedy w obozie dochodzi do nieporozumienia, Marta
Jane rzuca się do ucieczki, by udowodnić swoje racje. Przed nią pełna
niebezpieczeństw trasa, nieprzewidziane tarapaty i… masa przygód! Czy uda
jej się pokonać wszystkie przeszkody? „Dziki Zachód Calamity Jane” to
ekscytująca opowieść o harcie ducha, przezwyciężaniu uprzedzeń i walce o
marzenia, które należy chwytać na lasso, by nie pozwolić im umknąć.

